
Título: A EXPERIÊNCIA DO LISS NO FOMENTO À INOVAÇÃO SOCIAL E 

SUSTENTABILIDADE EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ E REGIÃO 

 

Resumo: O presente estudo realiza uma abordagem conceitual e de identificação prática sobre 

inovação social e sustentabilidade, ambos temas emergentes e relevantes para lidar com 

problemas públicos que englobam ações do Estado, empresas e sociedade civil. Ademais, 

apresenta o levantamento dos indicadores e dos impactos alcançados com a criação do 

Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade (LISS), um programa de extensão da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), com objetivo central de apoiar ações de 

inovação social e sustentabilidade na região da Foz do Rio Itajaí. Sua atuação ocorre por meio 

da divulgação de conceitos, projetos e atividades em seminários abertos à comunidade, e pela 

capacitação de discentes e atores da sociedade civil, através de oficinas e minicursos. O 

programa funciona com uma linha de mão-dupla: promove o ecossistema de inovação social e 

sustentabilidade na universidade, e também estuda e aplica o conhecimento em ações de 

formação para os atores da inovação, deste modo atuando como um hub que interliga a 

academia à sociedade civil. Dentro de seus quatro projetos, o programa incentiva e fomenta 

Empreendimentos de Economia Solidária, instituições de controle social, organizações e 

iniciativas sociais. Nos 3 anos de existência do programa, as ações do LISS impactaram mais 

de 1500 pessoas, foram realizadas cerca de 25 palestras e 10 minicursos de formação, 15 

discussões de texto e mais de 100 reuniões operacionais. A disseminação de conhecimento e de 

experiências também é impulsionada pelas redes sociais e conteúdos online, o que possibilita 

aumentar a participação e incentivar o voluntariado em causas locais. Os resultados do programa 

são vistos qualitativamente pelo crescente interesse das organizações sobre as ações do LISS, 

consolidação de projetos na região, construção de um referencial teórico consistente sobre as 

atividades locais, e pelo fortalecimento das relações entre as iniciativas locais e o poder público 

regional.  
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